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مقابله با قرائت داعشی
از اسالم
مولوی عبداهلل حسن زهی

وحدت مذاهب اسالمی و لزوم همبستگی
مسلمانان در عصر کنونی جهان اسالم با
مشکالت زیادی روبرو شده که در قیاس
با گذشته کمنظیر است ،جهان کفر علیه
اسالم تبلیغات منفی زیادی را رقمزده و
تالشهای زیادی را جه��ت بدنام کردن
دین مبین اسالم صرف نموده و مینمایند
که مصداق «الکفر ملة واحده» است.

میان آنها میبرند اما بیان نکات مهمی
تفرقه
ِ
درباره این معنا از وحدت اسالمی نیز الزم است:

نیست ،بلکه به معنای همدستی و یاری دوستان
و مسلمانان با یکدیگر است .در این معنا وجود
اختالفات میان مسلمانان به آن مقدار نیست که
آنان را دشمن یکدیگر قرار دهد.

ایستادگی دربرابر کفار و دشمنان اسالم
 -1الزمه قدرت و عظمت امت واحد اسالمی در
شرط وحدت ،حضور در دایره اسالم
برابر کفار و دشمنان اسالم ،اتحاد فکر و اندیشه
آنان در تمام مسائل دینی نیست ،بلکه مهم این  -3چنین وحدتی در دایره عنوان اسالم شکل
است که آنها در اصول مهم اسالمی با یکدیگر میگیرد؛ زیرا در اینجا ممکن است این شبهه به
وجود آید که با توجه به معنایی
اشتراک نظر دارند و در هر
که شما از امت واحده اسالمی و
گوشهای از جهان اسالم به
کمک و یاری یکدیگر در
ضرورت انسجام میان مسلمانان
منظور از وحدتی
بیان کردید ،پس باید این
مقابل کفار و دشمنان اسالم
که از روایات و سیره
وحدت را به تمام فرق اسالمی
میشتابند .پس امت اسالمی
اهلبیت(ع) استنباط
مجموعهای از آراء و اندیشهها
مانند ناصبیان ،غالیان و حتی
میشود ،وحدت با
و مذاهب گوناگون میباشد
گروهها و فرقههای نوظهور
گروههایی است که به نص
روایات اسالمی هنوز در
دیگر نیز تسری داده و آنها را
که در اصل اساسی اسالم
دایره اسالم باقی هستند
نیز برادران دینی بنامیم؟!
وحدت داشته و همه آنها
و اختالف ما با آنها در
در جواب باید گفت منظور از
با کمک یکدیگر در قدرت و
ضروریات و اصول مذهب
وحدتی که از روایات و سیره
عظمت هرچه بیشتر اسالم
است ،نه در ضروریات و
اهلبیت(ع) استنباط میشود،
میکوشند ،همچنانکه چنین
اصول دین
وحدت با گروههایی است که
وحدتی حتی اقتضاء نمیکند
به نص روایات اسالمی هنوز
که مرزهای جغرافیایی میان
در دایره اسالم باقی هستند
ملتها نیز برداشته شود ،بلکه
کشورها و قومیتهای مختلف اسالمی ،در عین و اختالف ما با آنها در ضروریات و اصول
وجود مرزهای مستقل جغرافیایی ،میتوانند مذهب است ،نه در ضروریات و اصول دین .اما
کسانی که یکی از اصول دین را انکار میکنند
پشتیبان و همیار یکدیگر باشند.
مانند غالیان که اصل توحید را انکار مینمایند
یا یکی از امور ضروری دین را انکار نمودهاند،
تصور غلط از امت واحده
 -2بعضی این نوع وحدت را وحدتی تاکتیکی مانند ناصبیان ،چنین افراد و گروههایی از دایره
و سیاسی تعریف میکنند ،یعنی عامل و انگیزه اسالم خارجشدهاند و مورد شمول روایات پیش
رسیدن به چنین وحدتی را تنها وجود دشمن رو نیستند ،همچنان که بیشتر روایاتی در مسیر
مشترک میدانند .با این رویکرد ممکن است تکفیر و تفرقه میان مسلمانان موردتوجه و
ما اعتقادی به اشتراک و وحدت دینی میان استدالل افکار ضد تقریبی قرار میگیرد؛ میتوان
مسلمانان نداشته باشیم و ضمن مشرک ،مرتد ،بر غالیان ،دشمنان اهلبیت(ع) (اعم از عثمانی،
کافر و دشمن دانستن دیگر مسلمانان ،تنها به امویان و ناصبیها) منحرفان از توحید اسالمی
مدتی (نظیر قدریه و مجسمه) و غیره حمل کرد.
خاطر دشمن مشترک و مصالح خودمانّ ،
با آنها مماشات کنیم .متأسفانه تصور بعضی از ازاینجهت بایستی حسابِ پیروان دیگر مذاهب
اسالمی را از معاندان ،فرقههای انحرافی و
معنای امت واحده چنین معنایی است.
این در حالی است که شاکله امت واحده اسالمی فاسقانی که راه و رسم و رفتار آنها نوعی شورش
ِ
کلیت عقاید جامعهی دینی و یکپارچگی
بر اساس اشتراک در پذیرش اسالم و تفاهم علیه
مسلمانان در بسیاری از کلیات و حتی جزئیات امت اسالمی است ،جدا کرد.
اصول اعتقادی دین اسالم و احکام عملی آن
شکل میگیرد .ازاینجهت معنای امت واحده
حقیقت دوم وحدت؛ هماندیشی
اسالمی به معنای همدستی گروههای مخاصم مسلمانان
و دشمن در مقابل دشمن مشترک و بزرگتر معنای دیگر وحدت اسالمی که بزرگان شیعه

به تبعیت از اهلبیت(ع) آن را موردتوجه قرار
دادهاند ،این است که مسلمانان در تبلیغ مرام
و مسلک خویش ،باید متانت را حفظ كنند ،به
يكديگر سب و فحش و دشنام ندهند ،به يكديگر
تهمت نزنند و دروغ نبندند ،منطق يكديگر را
مسخره نكنند و باالخره ،احساسات يكديگر را
مجروح نسازند و از حدود منطق و استدالل خارج
نشوند و در حقيقت الاقل حدودی را كه اسالم در
دعوت غیرمسلمان به اسالم ،الزم دانسته است
درباره خودشان رعايت كنند« :بهوسیله حكمت و
اندرزهاى نيكو بهسوی راه پروردگارت دعوت كن
و با آنها (يعنى مخالفان) به طريقى كه نيكوتر
است به مناظره پرداز» (نحل)521 /
با توجه به این معنا ،هيچ ضرورتی ايجاب نمیكند
كه مسلمين به خاطر اتحاد اسالمی ،تسامح
و گذشتی در مورد اصول يا فروع مذهبی خود
بنمايند .همچنان كه وحدت ايجاب نمیكند كه
مسلمين دربارهي اصول و فروع اختالفی میان
یکدیگر ،بحث و استدالل نكنند و كتاب ننويسند؛
اما باید پذیرفت که در فضای مخاصمه و دشمنی
افکار مسلمانان نمیتواند به یکدیگر نزدیک شود
و نهتنها از اختالفها کاسته نمیشود ،بلکه بر
شدت آنها افزوده میشود.
از همین رو قرآن کریم روش گفتوگو و استدالل
با مخالفان و مخصوصاً مشرکان را اینگونه بیان
میکند« :به بندگانم بگو سخنى بگویند که
بهترین [سخن] باشد؛ چراکه شیطان [بهوسیلۀ
سخنان ناروا] میان آنها فتنه و فساد میکند؛
زیرا [همیشه] شیطان دشمنی آشکار برای انسان
بوده است( ».اسراء).۳۵ /
واقعی
مفسران
امامان شیعه نیز که
از همین رو
ِ
ِ
ِ
آیاتِ خداوند هستند ،در سیره و عمل بر این
آیۀ قرآن تأکید میکردند« :و با مردم به زبان
خوشسخن گویید(».بقره )۳۸ /آن بزرگواران بر
این نکته پافشاری میکردند که هدف از مباحثاتِ
دینی هدایت و ارشاد مردم است ،نه مخاصمه
و جنگ با آنان .ازاینجهت باید محترمانه و
مؤدبانه با آنها سخن گفت؛ چنانکه قرآن کریم
میفرماید« :و با او سخنى نرم گویید؛ شاید پند
گیرد یا بترسد(».طه)۴۴ /
راست اینکه هرکس واقعاً ثَ َقلَ ْین را طریق هدایت
خویش قرار داده باشد ،در بهکاربردن این سیره و
روش تردیدی نخواهد کرد .پس در این معنا از
وحدت ما بهجای مناظره و مجادله با یکدیگر ،به
مبادله افکار میپردازیم.

تمام قدرتهای ش�یطانی علیه
اسالم
تمام��ی قدرتهای ش��یطانی دنیا علیه
آموزه اصیل اس�لامی یعن��ی جهاد فی
س��بیل اهلل ک��ه در قرآن کری��م با آیات
صری��ح نس��بت به آن س��فارش ش��ده
اس��ت تاخته و اس�لام را دین توحش و
ترور معرفی نموده تا بلکه بتوانند اسالم
را بین م��ردم بیمقدار معرف��ی نمایند
و زمین��ه تج��اوزات خود را ب��ه ممالک
اسالمی وسعت بدهند ،سرمایههای ملی
مسلمانان را به یغما برده ،توانائیهای زیر
بنایی کشورهای اسالمی را نابود ساخته
و زمینه تجاوزات به حریم مس��لمانان را
افزایش دهند اما همه این مش��کالت از
افتراق و اختالف مذهبی بین مس��لمین
سرچش��مه میگیرد که اختالفات بین
سنی و شیعه بخشی از آن است.
نقش اختالفات قومیتی
ن��وع دوم اختالف��ات مربوط ب��ه ملیتها و
قومپرس��تی در بین مس��لمانان اس��ت که
متأس��فانه هر دو ضربههای س��ختی را به
دین اس�لام وارد نمودهاند ،بیش��تر از همه
س��لیقههای ک��ج و جاهالنه افرادی اس��ت
که خود را مس��لمان واقعی دانسته و اقدام
به تکفیر مس��لمانان دیگر مینماید ،اینان
مسلمین را ظالمانه کش��ته و سر میبرند،
درحالیک��ه در آم��وزش اس�لامی خداوند
متعال ،همه این نوع اعمال س��لیقهای نهی
گردیده اس��ت بلکه قرآن مجید حتی همه
فرقههای غیر اسالمی و صرفاً توحیدی را به
عبادت خداوند میخواند« :تعالوا الی کلمة
س��واء بیننا و بینکم اال نعب��د اال اهلل» ،گواه
بر عبادت توحیدی خداوند متعال و دوری
از ش��رک فراخوانده اس��ت و در امر وحدت
میفرماید« :واعتصموا بحبل اهلل جمیعا وال
تفرقوا»
تبعیت از افراد مصلح
ل��ذا الزم اس��ت با تم��ام ق��وا در مقابل
هواخواهیهای دشمنان اسالم و دوستان
جاه��ل و قرائتهای داعش��ی از اس�لام
بایس��تیم و به منافع بلند اس�لام توجه
کنی��م ،در ای��ن زمین��ه الزم اس��ت که
قرائته��ای افراد مصل��ح و خیرخواهان
دین را تبعیت نموده و از راهکارهای ائمه
اربعه اهل س��نت و بزرگان و ائمه مذهب
جعف��ری که همه هموغ��م آنها وحدت
اسالمی بوده اس��ت ،پیروی و روشهای
معنیداری که ضرورتهای ملت اسالمی
در سراس��ر دنیا را کفایت نماید ،تدوین
و همه مش��کالتی که امروزه اس�لام را با
وحدت خود حلوفصل نماییم.

ویژه نامه وحدت
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